
Cei 17 km de autostrada de langa Sibiu, motiv de mandrie pentru Boc
Premierul Romaniei, Emil Boc, pune mare pret pe capitalul politic cel in poate castiga pe seama
inaugurarii centurii ocolitoare a Sibiului acum aproape un an. Pentru primul ministru Boc, cei 17,2 km de
autostrada, terminati in sapte ani, cu o intarziere de patru, costuri dublate si un traseu scurtat, reprezinta
`kilometri reali`. `Stiu ca sunt multi care fac bascalie: ca s-au inaugurat 54 de kilometri, 17 km, azi 21
km. Eu ii invit pe toti cei care fac bascalie sa compare marele succes al guvernarii Tariceanu, cu cinci
kilometri de autostrada, in patru ani de zile, cu ceea ce totusi s-a facut in acesti doi ani de criza, cand, fie
54 km la autostrada Transilvania, fie 17 km de autostrada la Sibiu, 13 la Timisoara, centura Ploiestiului
sau cei 21 km care se dau astazi in exploatare, acesti kilometri sunt reali si nu sunt in imaginatia unora sau
altora`, a declarat Boc, la Constanta. Premierul i-a si ironizat pe contracandidatii politici care au facut
referire la foarfece. ` Le spuneam celor din guvernarea trecuta, celor de la Alianta Socialista, ca
intr-adevar, pe vremea lor, foarfeca a ruginit, iar daca Ponta ar ajunge cu Antonescu la putere, sunt
convins ca ar fi trimis direct foarfeca la Muzeul Antichitatilor dupa ritmul de lucru al lui Antonescu,
pentru ca asta e realitatea`, a mai declarat Boc.
  Totusi, din discursul lui Emil Boc referitor la autostrazi lipsesc termene clare in ceea ce priveste un
parteneriat public – privact pentru Autostrada Sibiu – Pitesti, obiectiv pentru care UE nu ofera
cofinantare, iar costurile de realizare (aproximativ trei miliarde de euro) sunt prea mari pentru bugetul de
stat.
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